Zmluva o nájme nebytových priestorov
Prenajímateľ: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok
v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová – riaditeľka PKC
IČO: 42129168
a
Nájomca:
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Pezinok, Záhradná 11, 902 01 Pezinok
v zast.: Eva Zouzalíková, predsedníčka
IČO: 00897019-115
uzatvárajú túto zmluvu v zmysle zákona č.116/1990 Zb.: v znení neskorších predpisov
Čl. 1. – Predmet zmluvy:
Pezinské kultúrne centrum (ďalej iba PKC), Holubyho 42, 902 01 Pezinok, prenajíma svoje
priestory – zrkadlovú sálu na II. poschodí Domu kultúry Pezinok na účely organizovania
krúžku cvičenia PILATES ZO Jednoty dôchodcov Pezinok.
Krúžok cvičenia PILATES bude pracovať každú stredu od 10.00 hod. do 11.00 hod..
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 21.09.2016 do 31.12.2016.
Vedúcou krúžku cvičenia PILATES je Mgr. Oľga Herdová.
Čl. 2. – Podmienky zmluvy:
Vedúca krúžku cvičenia Pilates alebo ňou poverená osoba si vyzdvihne kľúče od miestnosti
na vrátnici a po odchode ich opäť odovzdá vrátničke.
Pokiaľ frekventanti krúžku cvičenia Pilates nájdu poškodené zariadenie pred svojou skúškou,
sú povinní nahlásiť to pred začatím vrátničke.
Zodpovedná vedúca krúžku cvičenia Pilates, resp. ňou poverená osoba zodpovedá za
udržiavanie poriadku v priestoroch nácviku. Pred odchodom je povinná skontrolovať
miestnosť, zatvoriť okná a zhasnúť svetlo. Prípadné poškodenie alebo závady nahlási
vrátničke pri odchode.
Všetci frekventanti krúžku cvičenia Pilates sa zaväzujú dodržiavať protipožiarne predpisy na
základe Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR
č.121/2002 a Zákon o ochrane nefajčiarov č.465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 377/2004 Z.z.
Vedúca krúžku cvičenia Pilates zodpovedá v plnom rozsahu za BOZP frekventantov
uvedeného cvičenia v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Organizátori a frekventanti preberajú zodpovednosť za akékoľvek straty v prenajatých
priestoroch.
Čl. 3:
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom vo výške 3,- € za 1 cvičenie v predmete
zmluvy. Splatnosť nájmu je vždy po ukončení daného mesiaca.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch – 1x pre PKC a 1x pre ZO Jednoty dôchodcov
v Pezinku.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na
webovom sídle PKC v zmysle zák.č.546/2010 Z.z.
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..........................................................

Pezinské kultúrne centrum
v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

ZO Jednoty dôchodcov v Pezinku
v zast.: Eva Zouzalíková, predsedníčka

V Pezinku, dňa 09.09.2016

